
1 
 

 

PLANO DE AÇÃO DA CRECHE 

O dia-a-dia do período de reabertura 

 

 
Período de vigência: 

Acolhimento Inicial: 01 a 11 de setembro 2020 

 

Horário:  

Geral: 07h30 às 19h00 - impreterivelmente (o específico do grupo seguirá no plano de ação da próxima 

fase)  

 

Preparação (Encarregados de Educação): 

 Verificação, em casa, da inexistência de sintomas (febre, dores de cabeça, tosse, outras); se 

positivo, não deslocar à creche; 

 Responsabilidade nas rotinas e deslocações diárias; 

 Familiarização das crianças com a máscara através de jogos, vendo os outros em diferentes 

momentos: cuidados de higiene, refeições, mudas, descontração...; 

 Preparação dos pertences com todos os cuidados de higiene, sem esquecer a identificação dos 

mesmos: 

- Os clássicos (o habitual); 

- Roupas práticas; 

- Mochila (sem estrutura metálica) fica na instituição durante toda a semana; 

- Alimentos cuidadosamente embalados, se for o caso, com saco destinado aos mesmos; 

- Biberão/garrafa de água pequena com bico, devidamente identificada. 

 

Entrada na Edifacoop: 

 Entrada das viaturas pelo lado poente/ascendente da Rua do Barrio (lado da Bosch), pelo corredor 

destinado à creche; 

 Posicionamento do carro em fila, aguardando pela vez de atendimento (ordem de chegada ao 

corredor) dentro do próprio veículo; 

 Respeito pelas sinaléticas de trânsito; 

 Com um funcionário preparado para receber a criança (informação, apenas a imprescindível, de 

preferência por outros meios, para não penalizar terceiros); 

 Sem pressa e com paciência para demoras, naturais nesta fase de exceção; 

 Entrega por um só progenitor / encarregado de educação; 

 Sempre com máscara; 

 Sem babycoque/ovo; 

 Controlo de temperatura no pórtico de desinfeção TDx; 

 Sanitização das mãos na mesma máquina; 

 Passagem pelo pórtico para descontaminação através de aspersores com produto próprio; 

 Entrada no edifício e encaminhamento para o respetivo espaço. 
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Atividade: 

 Espaços diversos, em pequenos grupos, preferencialmente ao ar livre, sem cruzamentos 

(colaboradores e crianças de outros setores não deverão interagir com crianças que não sejam do 

seu grupo); 

 Adoção de novas práticas, tais como: 

- Atividades apelativas e orientadas (ao invés de livres); 

- Arejamento dos espaços de manhã, ao longo do dia e em momentos criados para o 

efeito;  

- Formação de fila indiana (não em pares); 

- Idas à casa de banho individualmente; 

- Momentos de higienização das mãos; 

- Diminuição da necessidade de objetos físicos e brinquedos; 

- Existência de um dispensador de álcool gel em cada sala; 

 Desinfeção dos espaços e objetos a meio e fim da manhã (conforme "Plano de Limpeza e 

Desinfeção no Contexto de Covid-19", baseado na Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

 Almoço em pequenos grupos, com distanciamento e em turnos diferentes: 

- Com intervalo entre si, no mesmo sentido; 

- Alimentação servida pelas educadoras e auxiliares; 

- Pratos e talheres retirados da mesa pelas educadoras e auxiliares e lavados em alta 

temperatura; 

- Mesa limpa e desinfetada pelas colaboradoras da creche; 

 Valorização da ingestão de água e de géneros ricos em vitaminas, ao longo do dia; 

 Medição da temperatura após o almoço (caso positivo, encaminhamento para a sala de 

isolamento, equipada de acordo com a orientação 006/2020 da DGS, e contacto com os pais e 

Linha Saúde 24); 

 Descanso com distanciamento em espaço próprio; 

 Utilização de camas, catres e roupas, individuais e identificados, com distância física, higienizados 

diariamente, sem que seja necessário arrumar/desmontar no final do descanso; 

 Desinfeção dos espaços e objetos a meio e fim da tarde (esta última, geral - conforme "Plano de 

Limpeza e Desinfeção no Contexto de Covid-19", baseado na Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

 Lanche da tarde, com distanciamento e em separado; 

 Medição da temperatura após o lanche (caso positivo, encaminhamento para a sala de 

isolamento, equipada de acordo com a orientação 006/2020 da DGS, e contacto com os pais e 

Linha Saúde 24). 

 

Saída da Edifacoop: 

 Preparação e higienização das crianças; 

 Entrega das crianças, sem lugar a chamadas prévias (para evitar esperas e cruzamentos na 

receção), no parque de estacionamento, repetindo-se a orientação da manhã (ordem de chegada 

ao corredor). 

 

Controlo e proteção dos colaboradores: 

 Formação dos colaboradores em Covid-19: Código de Boas-Práticas; 

 Conhecimento dos procedimentos do Plano de Contingência da instituição; 
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 Máscaras de uso obrigatório, da entrada do parque à saída do mesmo; 

 Antecipação da entrada em relação ao horário oficial para preparação; 

 Viseiras utilizadas, por cima da máscara, sempre que haja maior proximidade entre crianças e 

adultos (refeições, mudas, etc); 

 Controlo de temperatura à entrada e após almoço; 

 Aventais descartáveis/reutilizáveis; 

 Luvas, apenas necessárias na limpeza e desinfeção dos espaços e objetos; 

 Sem partilha de cacifos; 

 Higienização dos equipamentos gerais e de proteção. 

 

Omissões e contradições: 

 Em caso de omissões e contradições, serão seguidos os planos de Contingência, Limpeza e 

Desinfeção da instituição, e as orientações oficiais da DGS, SS.  

 

 

 

28 de agosto de 2020 

 

O diretor pedagógico, 

Amadeu Alves 


